A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
62/2015. (V. 7.) számú KÖZLEMÉNYE

az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó
támogatás (zöldítés támogatás) kapcsán alkalmazandó műveleti napló és gazdálkodási napló
vezetéséről
Jelen közlemény az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági
gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,
az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy
legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet
(a továbbiakban: zöldítés rendelet) egyes ökológiai jelentőségű területek bejelentése esetén a
vezetendő műveleti napló, illetve gazdálkodási napló vezetéséhez használható
nyomtatványokat rendszeresíti, valamint a naplók vezetésével kapcsolatos kötelezettségekről
ad tájékoztatást.
I. Zöldítés támogatással kapcsolatos általános információk
A zöldítés támogatás elsődleges célja, hogy a mezőgazdasági tevékenységet végző
gazdálkodók egyre nagyobb mértékben járuljanak hozzá a mezőgazdaság alapját is képező
környezeti és természeti erőforrások megőrzéséhez.
A zöldítés támogatás gyakorlatainak végrehajtásához közvetlen támogatás igényelhető,
kizárólag az egységes terület alapú támogatással (SAPS) együtt. Minden gazdálkodónak, aki
egységes területalapú támogatást igényel, teljesítenie kell ezeket a gyakorlatokat, kivéve, ha
fennáll – akár a zöldítési gyakorlat összességére, akár az egyes zöldítési gyakorlatra
vonatkozó – valamely mentességi feltétel. Zöldítési támogatási kérelem az egységes
területalapú támogatással együtt az egységes kérelem keretén belül nyújtható be.
A zöldítés támogatás három gyakorlatának rövid összefoglalása:
1. állandó gyepterületek fenntartása: az állandó gyepterületeknek minősülő területeket
meg kell őrizni.
2. terménydiverzifikáció, azaz a növénytermesztés diverzifikálása, változatosabbá tétele:
10 hektár fölötti szántóterületen gazdálkodóknak adott évben a szántóterületeken
legalább két különböző növénykultúrát kell termeszteni, míg a 30 ha feletti
szántóterülettel rendelkezőknek legalább három féle növénykultúrát. Két kultúra
esetén a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb
75%-át foglalhatja el, három növény esetén pedig a két legnagyobb területen
termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 95%-át.
3. ökológiai jelentőségű területek kijelölése: a 15 hektár fölötti szántóterületen
gazdálkodóknak a szántóterületük legalább 5%-ának megfelelő kiterjedésű ökológiai
jelentőségű területet kell kijelölniük. Ilyenek lehetnek például: a parlagon hagyott
területek, az ökológiai jelentőségű másodvetés, a fasor, a sövény, vagy a
nitrogénmegkötő növényekkel beültetett területek, de sokféle lehetőség (összesen 18
típus) közül lehet kiválasztani a gazdaság számára legkedvezőbbeket.
Az egyes gyakorlatokat nem tábla, hanem gazdaság szinten kell értelmezni, illetve
teljesíteni.
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II. Gazdálkodási napló vezetésére vonatkozó kötelezettségek
A zöldítés rendelet 22. § (4) bekezdése értelmében az ökológiai jelentőségű
másodvetésként elszámolni kívánt területen a mezőgazdasági termelőnek a rendelet 3.
mellékletben meghatározott növényfajok keverékéből álló vetőmagok felhasználását a
rendelet 9. melléklete szerinti gazdálkodási naplóval, vagy a minősített szaporítóanyag
címkéjének vagy a minősítést igazoló bizonyítványnak a másolatával kell igazolnia.
Gazdálkodási napló vezetési kötelezettség fentiek szerint tehát abban az esetben áll fenn, ha a
zöldítési rendelet 3. számú mellékletében meghatározott növényfajok keverékéből álló
vetőmagok felhasználását nem a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítést
igazoló bizonyítványnak a másolatával igazolja az ügyfél.
Az ügyfél köteles a gazdálkodási naplót minden évben a másodvetett növény vetésének
időpontjától kezdődően naprakészen vezetni.
A gazdálkodási naplót, vagy a vetőmagok felhasználását igazoló, a minősített szaporítóanyag
címkéit vagy a minősítést igazoló bizonyítványt az ügyfél köteles a helyszíni ellenőrzés során
bemutatni.
Amennyiben nem áll rendelkezésre a minősített szaporítóanyag címkéje vagy a
minősítést igazoló bizonyítvány, abban az esetben gazdálkodási napló hiányában vagy
hiányos vezetése esetén az adott másodvetés területe ökológiai jelentőségű területként
nem kerül elfogadásra!
! Az MVH felé bejelentendő adatok kapcsán kérjük tájékozódjon a 45/2015. (IV.8. ) számú, a
2015. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló MVH Közlemény 8. számú mellékletét
képező, Zöldítés támogatás tájékoztatóból!
III. Műveleti napló vezetésére vonatkozó kötelezettségek
A zöldítés rendelet 20. § (3) bekezdése értelmében a rövid vágásfordulójú fás szárú
energetikai ültetvény ökológiai jelentőségű területként történő bejelentése esetén a
mezőgazdasági termelő köteles – a rendelet 8. mellékletben meghatározott adattartalmú, a
jelen Közleménnyel rendszeresített nyomtatványnak megfelelő – műveleti naplót vezetni.
A műveleti naplót havonta külön betétlapon kell vezetni.
A műveleti naplót az ügyfél köteles a helyszíni ellenőrzés során bemutatni.
A rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény kizárólag abban az esetben fogadható
el ökológiai célterületként, ha az adott terület eléri a 0,25 ha-t, és az ültetvényre nem kerül
kijuttatásra sem műtrágya, sem növényvédő szer.
Műveleti napló hiányában vagy hiányos vezetése esetén az adott ültetvény ökológiai
jelentőségű területként nem kerül elfogadásra!
IV. A közlemény mellékletei
Mellékletek:
• Gazdálkodási napló – 1. számú melléklet
• Kitöltési útmutató a gazdálkodási naplóhoz – 2. számú melléklet
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• Műveleti napló – 3. számú melléklet
• Kitöltési útmutató a műveleti naplóhoz – 4. számú melléklet
V. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
További
információ
a
www.mvh.gov.hu
honlapon
ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

található,

valamint

az

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak.
Budapest, 2015. május 7.

Dr. Gyuricza Csaba
elnök
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